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Sommerbridge på Eklund – Start klokken 18:30
 Sesongavslutningen 21.mai:
Det blir ofte store svingninger og poengsummer når man spiller IMP across the field. Potensielt kan man på et spill få 24poeng*antall
bord utenom en selv. Slik som denne gangen var det mulig å få 11*24=262 poeng på et eneste spill. Det skal rett nok godt gjøres,
men den største scoren på et spill denne gangen ble på 200 poeng!
Ledelsen byttet fra runde til runde. Uten å ha sjekket tror jeg ikke det samme paret ledet i 2 runder på rad. Arild og Per så ut til å ha
dratt hjem seieren, men en finesse i kløver som ble tatt feil vei slik som det satt, ble utslagsgivende. Spillet kostet over 200 poeng!
Dermed ble det mostandene deres, Arne og Arild som stakk av gårde med seieren foran Agnethe og Rolf. Ikke så langt bak kom
Marit og Yngvar på en fin 3. plass.

I til 21-puljen var det Hans Wilhelm og Bjørn Kristian som vant foran Per Olav og Svein Helge.

 Bridgeathlon:
Det blir Bridgeathlon på Nesoddparken lørdag 1. juni 2019. Se invitasjon på side 4. Fristen er egentlig gått ut, men ta kontakt med
Ane eller Nico hvis du har lyst til å være med.

 Mobiltelefon:
Vi henstiller alle til å snakke i mobiltelefon utenfor spillområdet, slik at det ikke forstyrrer folk som spiller.
Ingen skal snakke i mobil ved bridgebordet. Sett den gjerne på vibrering eller lydløs hvis du må ha den på.

 NM klubblag:
Nesodden BK stiller med følgende lag i finalen for NM klubblag som starter på torsdag: Agnethe Hansen Kjensli, Elisabeth Sjødal,
Ida Wennevold, Rolf Sjødal og Sofie Sjødal.
Det er 8 lag med i finalen og det spilles alle mot alle. Det spilles to og en halv kamp torsdag og fredag, og to kamper på lørdag.
Resultatene vil komme her: http://www.bridge.no/var/ruter/html/9901/2019-05-30nmklubblag.htm. Hvis noen er interessert er det
sannsynligvis også BBO overføring, men det er usikkert hvilke(n) av rundene Nesodden blir vist.

 Drøbak:
Drøbak bridgeklubb har nå begynt med sommerturneringene. De spiller i Drøbak kino kl.18:30. Gratis parkering bak kinoen.
Resultat mandag 27.mai:

Kjell og Svein vant en knepen seier foran Bent og Roar.
Link til resultatene: http://www.bridgekrets.no/Kretser/NBF-OEstfold-og-Follo/Klubber/Droebak-BK/Resultater

 Ski:
Ski bridgeklubb spiller i Folkets Hus torsdager med spillestart kl. 18:15.
Resultat fra torsdag 23. mai:

Sofie og Elisabeth rykket helt til topps etter en 100%-score i siste runde! Ida og Rolf trente fram mot NM klubblag, og endte på
3.plass. Roar kom litt over middels sammen med sin bror.
Link til resultatene: http://skibridgeklubb.org/Resultater

 Marit Sveaas IBT 5. - 7. juli på Oslofjord Arena:
For en del kan det ofte bli litt lite bridge om sommeren, men da kan jeg anbefale denne turneringen. Man trenger absolutt ikke være
elitespiller for å være med, og siden det også er veldig gode premier med utgangspunkt i handicap kan alle være med å kjempe om
disse.
Følgende er hentet fra NBF sitt nyhetsbrev:
Marit Sveaas IBT er en turnering for alle - uansett ferdighetsnivå! Med premier i mange klasser og masse par kan vi love god underholdning for
alle.
I år arrangeres turneringen i Vestfold. Alt samlet på et sted, overnatting, restauranter, bademuligheter og ikke minst hele bridgefamilien samlet på
et sted i sommerlige omgivelser.
Tøft nivå sier du? Neida, vi har valgt å ha 7 premierrekker i en og samme turnering, og du deltar i flere klasser samtidig. Samtidig som Marit
Sveaas går også Bridgeuka i Vestfold på samme sted - med 2 turneringer daglig og gratis kurs i mellom! Og rosinen i pølsa er kanskje EM for
juniorlag hvor Norge har medaljehåp i 4 klasser!
Har du ingen å spille med? Vi har makkergaranti. Vi har mange som har lyst til å spille med akkurat deg. Dette blir gøy!

Se her for mer informasjon http://www.msibt.org/

 Neste spillekveld:

SOMMERBRIDGE PÅ EKLUND!
Start kl.18:30. Det vil også bli en Pulje med spilling til kl. 21.

Bridgeathlon med noko attåt: Nesoddparken 1. juni kl. 11.00
Vi inviterer til en hyggelig og leken samling i Nesoddparken på sommerens første dag – 1. juni – med spill, moro,
overraskelser, kreativitet og – god mat.
Hva skjer? Det blir flere bridgeturneringer, noen med en vri («Hinder-bridge», kreert av våre spenstige juniormestere,
og kanskje også lyn-bridge). Vår eminente quiz-master Stein lager kreative hindere som utfordrer skarpe bridgehjerner
på andre hold enn rundt kortene. For de sjakk-kyndige blir det mulig å delta i raske hinderløp over bønder og tårn og
hester (=lyn-sjakk). Fra Nederland kommer sjoelbak-spillet som utfordrer koordinering og som krever slapphendthet.
Dessuten spiller vi dart.
Kom med forslag: Det kan være vi finner på andre ting også: Vi oppfordrer dere til å komme med spenstige og kreative
forslag egnet til å få fram smil og glede, og gjerne konkurranseånden. Snakk med noen i festkomiteen, som består av
Karin, Nico, Nina, Grethe, Stein og Ane.
Detaljert opplegg kommer siden – men vi vil begynne klokka 11 med en velkomstdrink, og begynner den første
turneringen ca. 11.30. Det blir så lunsj, og deretter diverse aktiviteter. Litt utpå ettermiddagen setter vi oss til «det
seriøse bridgebordet» igjen, og regner med å avslutte ca. kl. 19, med premieutdeling.
Deretter spiller vi mer bridge, om noen har lyst til å fortsette …
NB det er mulig å være med bare deler av dagen, om det er interesse for det.
Praktisk:
Deltakeravgift: Kr 100, som dekker mat og noe drikke, og alle aktiviteter.
Vin og øl (også alkoholfritt) og mineralvann kan kjøpes. Det kan også nytes medbrakt.
Påmelding: Med tanke på innkjøp av mat og drikke, samt turneringsopplegg, trenger vi påmelding så snart som mulig,
og aller senest 24. mai, til Ane Ane.haaland@gmail.com og Nico: nico.keilman@econ.uio.no
Vi sender rundt lister 22. mai.
NB: Alle bridgeinteresserte m/venner er velkomne. BRUK JUNGELTELEGRAFEN – si fra til folk som ikke vanligvis leser
Bulletinen vår!

